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Agata Dzięgiel-Matras  
Centrum Informacji Podatków Lokalnych Glosator  

31-419 Kraków, ul. Kwartowa 26/47,  

NIP: 945 112 75 52, Regon: 120303101,  
email: podatki.lokalne@gmail.com tel. 603 671 407  

www.podatkowyreferat.pl 

 

Zapraszam do udziału w warsztatach online 

"ZAWIADOMIENIE ORGANU EGZEKUCYJNEGO OD 
1.01.2023R." 

  

Termin: 

8 grudnia 2022 r. (czwartek) godz. 10.00 – 13.00 

Warsztaty online trwają 3 godziny, obejmują 2 części (I część godz. 10.00 

– 11.30, II część 11.45 – 13.00), 15 minutowa przerwa 11.30 - 11.45. 

Ważne: 

Każdy z uczestników może zadawać bezpośrednio pytania (i uzyska 
odpowiedź) już od pierwszych minut trwania warsztatów (nie ma 

wydzielonego czasu przeznaczonego na pytania). 

  

Program warsztatów: 

ZAWIADOMIENIE ORGANU EGZEKUCYJNEGO OD 1.01.2023R. 

  

Wierzyciel jest zobowiązany zawiadomić organ egzekucyjny o zmianie 
mającej wpływ na prowadzoną wobec podatnika egzekucję 

administracyjną. Obowiązek ten wynika z art. 32aa ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Od 1 stycznia 2023 r. 

wierzyciel przekazuje zawiadomienie organowi egzekucyjnemu 
będącemu naczelnikiem urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego eTW.  
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1. Obowiązek zawiadamiania organu egzekucyjnego o zmianach, 
zdarzeniach i informacjach mających wpływa na prowadzoną 

egzekucję administracyjną. Przesłanki zawiadomienia wskazane 

w art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

2. Sposób przekazywania zawiadomienia do organu egzekucyjnego 

będącego naczelnikiem urzędu skarbowego obowiązujący od 

1 stycznia 2023 r. 

3. Wzór zawiadomienia wierzyciela do organu egzekucyjnego (eZW). 
Zawiadomienie dotyczące wierzyciela, zobowiązanego, tytułu 

wykonawczego. 

4. Sporządzenie zawiadomienia o większej liczbie tytułów 

wykonawczych dla zobowiązanego. Sporządzenie zawiadomienia 

o jednym tytule wykonawczym z większą liczbą informacji. 

5. Zawiadomienie o zmianie wysokości należności pieniężnej objętej 
tytułem wykonawczym wynikającej z jej wygaśnięcia w wyniku 

zapłaty wierzycielowi należności pieniężnej. Zasady zaliczenia wpłaty 
podatnika, na którym ciążą zaległości podatkowe wynikające 

z przepisów Ordynacji podatkowej. Sposób wykazywania 

w zawiadomieniu danych dotyczące wysokości należności pieniężnej, 
odsetek za zwłokę i kosztów upomnienia - uzyskanych, pozostałych 

do wyegzekwowania, na dzień sporządzenia zawiadomienia. 

6. Zawiadomienie o zmianie wysokości należności pieniężnej objętej 

tytułem wykonawczym wynikającej z jej wygaśnięcia w wyniku 
wyegzekwowania należności pieniężnej przez inny organ 

egzekucyjny. Wyegzekwowanie należności pieniężnej przez 
komornika sądowego. Kolejność zaspokajania należności z kwoty 

uzyskanej z egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego oraz 
sposób naliczania odsetek za zwłokę w sądowym postępowaniu 

egzekucyjnym. Sposób wykazywania w zawiadomieniu danych 
dotyczące wysokości należności pieniężnej, odsetek za zwłokę 

i kosztów upomnienia - uzyskanych, pozostałych do 

wyegzekwowania, na dzień sporządzenia zawiadomienia. 

7. Zawiadomienie o zmianie wysokości należności pieniężnej objętej 

tytułem wykonawczym wynikającej z jej wygaśnięcia w wyniku 
przedawnienia należności pieniężnej. Zasady obliczania biegu 

terminu przedawnienia w świetle przepisów Ordynacji podatkowej. 
Przerwanie biegu terminu przedawnienia w wyniku zastosowania 

środka egzekucyjnego. Uzyskanie informacji z urzędu skarbowego. 
Zawieszenie biegu terminu przedawnienia w przypadku rozłożenia 

na raty podatku lub zaległości podatkowej oraz odroczenia terminu 
płatności podatku lub zaległości podatkowej. Dane wykazywane 

w zawiadomieniu. 

8. Zawiadomienie o zmianie wysokości należności pieniężnej objętej 

tytułem wykonawczym wynikającej z jej wygaśnięcia w wyniku 
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korekty deklaracji, powodującej zmniejszenie wysokości należności 

pieniężnej. Dane wykazywane w zawiadomieniu. 

9. Zawiadomienie o zmianie wysokości należności pieniężnej objętej 

tytułem wykonawczym wynikającej z jej wygaśnięcia w wyniku 
innych zdarzeń - umorzeniu zaległości podatkowych oraz zaliczeniu 

nadpłaty na poczet zaległości podatkowych. Dane wykazywane 

w zawiadomieniu. 

10. Zawiadomienie o zdarzeniu powodującym zawieszenie postępowania 
egzekucyjnego - o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty 

zaległości podatkowej. Dane wykazywane w zawiadomieniu. 

11. Zawiadomienie o zdarzeniu powodującym ustanie przyczyny 

zawieszenia postępowania egzekucyjnego - niedotrzymanie terminu 
płatności odroczonej zaległości podatkowej lub terminu płatności 

raty rozłożonej zaległości podatkowej oraz niedotrzymania terminu 
płatności trzech kolejnych rat, na jakie została rozłożona zaległość 

podatkowa. Dane wykazywane w zawiadomieniu. 

12. Zawiadomienie o okresie, za który nie nalicza się odsetek z tytułu 

niezapłacenia w terminie należności pieniężnej, w wyniku zdarzenia 

zaistniałego po dniu wystawienia tytułu wykonawczego. 

13. Zawiadomienie zawierające informacje dotyczące przedstawiciela 

ustawowego zobowiązanego, opiekuna albo kuratora 

zobowiązanego, zarządcy przedsiębiorstwa w spadku. 

  

Adresaci warsztatów: 

Pracownicy urzędów gmin/związków międzygminnych zajmujący się 

dochodzeniem zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

  

Prowadząca warsztaty: Agata Dzięgiel-Matras 

Ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

oraz doradca podatkowy. 

Doświadczony trener, prowadzący szkolenia dla jednostek samorządu 

terytorialnego z tematyki podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji 

podatkowej od ponad 20 lat. 

Autorka książek: „Dochody własne gminy Ewidencja księgowa podatków 

i opłat”, „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Komentarz 
do zmian z 2015”, „Podatki lokalne 2016”, „Ordynacja podatkowa dla 

gmin 2016”, „Informacje i deklaracje do podatków od nieruchomości, 
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rolnego i leśnego od 1 lipca 2019 r.  z komentarzem”, „Zwrot podatku 
akcyzowego producentom rolnym z komentarzem”, „Opłata 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach 

w 2019 r.  z komentarzem”, „Podatki i opłaty lokalne w dobie COVID-
19", „Podatki lokalne 2021 Zbiór przepisów”, „Zaległość podatkowa 

2021”, „Egzekucja administracyjna 2021 Zbiór przepisów”. 

Prowadząca stronę internetową dotyczącą podatków i opłat lokalnych 
PodatkowyReferat.online oraz administratorka grup tematycznych 

na Facebooku. 

  

Cena uczestnictwa w warsztatach: 

270 zł od 1 osoby (vat zw. w przypadku finansowania ze środków 

publicznych, vat 23 % w pozostałych przypadkach). 

 

https://podatkowyreferat.online/

